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B-Post 

 
Leie av White Super Power 1948  veteranbuss med sjåfør? 

 
   Ta kontakt med Ernst Arve Stangeland på telefon 975 62 666 el. 
   privat 51 67 38 37. 

Returadresse: 
Rutebilhistorisk Forening 
Avd. Rogaland 
Postboks 1079 Lura 
4391 SANDNES 
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Telefon      
51 53 80 83 
 
Direkte 
982 95 666 

Transporten 
Stavanger, Forus 
 
Direkte telefon 
51 51 13 73 

Lyst å annonsere?     
 
 
Ta kontakt med red. (se side 3) 

AVGANG HVER 
 

2. TIME 
TIL 

HAUGESUND 
BERGEN 

 

 

Alf Jan Sjursen 
Tankbiltransport 

 
Mobil: 950 36 922 51 81 16 50 

Assistance: 22 32 17 00 

Neste utgave kommer i September 
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Husk Hønsehuset på torsdags -kveldene !! 

Småplukk 
Vi har alt sagt at vår og sommer er ute tid. Vi har deltatt på Jærdagen med busser og 
fototavle.  Det skjedde Søndag den 26.05. Der hadde vi en ypperiig stand og mye besøk. 
Dette var første del i vår markering av  ”50 år med kjøretøyhobby Norge ”  ,den neste 
blir i Haugesund –Fredag 21.06. –det kan bli aktuelt med busser fra Stavanger til dette 
arrangementet, og for de av våre medlemmer som er bosatt sør for Boknafjorden og som 
vil du ha en hyggelig forsommerdag i Haugesund,  ta kontakt.  
 
 
Delelageret skal ryddes/flyttes!!!!  
Vi trenger hjelp, ekstra hjelp også til dette prosjektet.  
Har Du tid???  
Vil helst ikke ødelegge fremdriften og arbeidet som skjer på torsdagene og derfor jakter 
vi på ledig kapasitet på noen få tirsdager før ferien, altså nå i Juni. 
 
Hva med 11. og 18 Juni ?? Eller har du mye tid på andre dager? 
 
 
Vi skal sette opp hyller, flytte og registrer hva vi har på lageret og vi må gjøre plass til 
”ny forsyning” som kan komme når som helst. Alt dette skjer ute på Øksnevad i løå te 
han Ernst Arve.  Ring å mell deg på -nå !!!!! 975 72 666  
-då blir han jyssla gla –då.  
 
 
GOD SOMMER!!! 
 
Svein Stueland 

En liten veibeskrivelse til Hønsehuset: Fra sandnes kjører du gjennom Ganddal. Etter 
siste rundkjøring, kjører du videre gjennom både 50 og 60– sonen. Like etter 70– sonen 
over bakketoppen, tar du til venstre rett bak buss-skuret. Hønsehuset er den låven du får 
på venstre hånd. 
 
 
VELKOMMEN INNOM FOR EN HYGGELIG PRAT, OG EN KOPP KAFFE! 
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TERMINLISTE FOR JUNI-SEPT. 2002 

Fredag 21. Juni, ”Prikkedag”, gammel tradisjon med handelsdag i Haugesund 
Vi skal delta med buss på dette arrangementet. Planen er å reise opp med Whithen og 
”Ola Buss”.  Hele handlegata i Haugesund vil bli et stort messeområdet, og det anbefa-
les på det varmeste å bli med på turen. Vi reiser fra Stavanger fredag formiddag.  Vi 
betaler fergebillett og noen kroner til bussen, slik at det blir en rimelig reise. 
 
Lørdag 22. Juni, ”Slusedag” i Skjoldastraumen. 
Dette er Norges eneste saltvanns-sluse. Vi stiller med Nedstrandsbussen.  Også her blir 
det masse opplevelser som er hvert å få med seg. Vi reiser ikke med buss fra Stavanger, 
så her må vi organisere oss med privatbil eller Kystbussen.  
 
29 Juni, ”Fiskeriets dag” i Egersund 
Vi har fått forespørsel om å delta også her. Vi vet enda ikke om vi har ledig buss å stille 
med, men det jobbes med saken. Vi vil uansett reise ned med stand. 
 
Torsdag 22. August, Medlemsmøte 
Vi avholder et medlemsmøte på hønsehuset. Her vil vi informere om arbeidet vi har 
gjort så langt i år, samtidig om hvilke prosjekter vi har på gang. Det bil også mulighet 
for å ta opp ting som dere måtte føle for. Vi vil også ta med bilder fra aktivitetene vi har 
hatt så langt i år, i tillegg blir det enkel servering (kake og kaffe). Møtet starter kl. 19.00 
Ring gjerne Liv Mari på forhånd, slik at vi har med nok kaffe og kaker ... 
 
Vi håper på god oppslutning. Både på ”Prikkedagen” og ”Fiskeriets dag” vil det bli 
masse spennende aktiviteter, både for store og små. Det er viktig for foreningen å vise 
ansikt, spesielt når vi får forespørsel om å delta. Nå som vi har fått ferdig fototavlen vår, 
er det ekstra gøy å stille på stand. Vi prøver også å organisere reisene slik at det blir så 
rimelig som mulig. For påmeldelse eller nærmere informasjon, ta kontakt med Liv Mari 
eller Svein!!!. Telefonnummer finner du side 3 i bladet. 
 
 

Velkommen til trivelige arrangementer sammen med RHF!!! 
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RUTEBUSSEN 
Redaktør 

Tore Jan Ø. Hanssen 
Telefon: 51 97 87 63 

E-post: torejanh@online.no 
———————————- 

Styret i RHF avd. Rogaland 
 

Leder 
Svein Emil Stueland 
Tlf. privat: 51 56 70 32 
Mobil:        924 12 966 
 
Kasserer 
Petter Eiane 
Tlf. privat: 51 52 98 47 
Mobil:       907 77 436 
 
Sekretær 
Liv Mari Kjerstad Hanssen 
Tlf. privat: 51 97 87 63  
Mobil:       481 40 090 
E-post: lmkj@online.no 
 
Styremedlem 
Olav Svandal 
Tlf. privat: 52 72 87 45 
Mobil:       480 00 322 
 
Styremedlem 
Johnny Bergly 
Tlf. privat: 51 72 31 88 
Mobil:        905 83 160 
 
Varamedlem 
Sigmund Sande 
Tlf. privat: 51 41 91 19 
———————————–- 
Postadresse: 
RHF Avd. Rogaland 
Postboks 1079 Lura 
4391 SANDNES 
—————————————- 
Bankgiro: 3206 05 08185 
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Hei igjen! 
Vi er kommet vel i havn med årets landsmøte og veteran-
busstreff som i år gikk av stabelen i Orkanger. Også de and-
re arrangementene vi har hatt denne våren har vært både 
vellykkede og innholdsrike med noe for enhver smak. 
 
Vårt lokale medlemsblad er også tatt veldig godt imot, noe 
som inspirerer til å fortsette. Også i dette nummeret har jeg 
tatt med en liten presentasjon med litt av fylkets busshisto-
rie, og mer vil det komme. Jeg håper også at leserne kan 
bidra med bilder/historier, både fra gammelt av og ifra nye-
re tid. Husk at det som skjer i dag, er om noen få år også 
historie. 
 
Det jobbes også med å digitalisere mest mulig av bildene vi 
har. Det er mange fordeler med dette, s.e. for oppbevaring, 
men også for å kunne lage til presentasjon på skjerm ved 
medlemsmøter og lignende. Dette er et møysommelig ar-
beid, men jeg håper at noen av medlemmene våre har litt 
interesse for data og kan hjelpe til? 
 
Ellers er målet fortsatt å finansiere dette bladet med annon-
ser, og aller helst få inn så mange annonser at det gir et lite 
overskudd til en trengende foreningskasse. Det er for øvrig 
også viktig med annonser for å kunne fortsette å gi ut dette 
bladet, så kanskje det er noen ”kremmere” der ute som kan 
hjelpe til med litt salg?  For priser, eller annen informasjon 
om dette, kan du da kontakt med undertegnede. Kanskje det 
kommer en overraskelse til den som selger flest annonser? 
 
Hvis det er noen som har stoff til dette bladet, så ikke nøl 
med å ta kontakt med undertegnede. Ingen ting er for lite, 
og ingen ting er for stort!  Alt tas imot med STOR TAKK. 
 
Ellers kan jeg på det varmeste anbefale dere å bli med på 
turene våre. Å reise på tur med Svein og Olav en er fantas-
tisk opplevelse. Disse vet å skape god stemning!! 
 
Til slutt vil jeg minne om aktivitetene i sommer (se termin-
listen bak i bladet), og ønske alle EN RIKTIG GOD SOM-
MER! 

���������
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Lederen 

Sist jeg var frampå med noen ord her i vårt "lokalblad," sa jeg at ting skjer og det gjør 
det. Vi er kommet et godt stykke ut på våren, ja for ikke å si forsommeren når dette le-
ses . 
 
På denne tiden av året skjer det liksom en fornyelse, det blomstrer og gror. Solen gir 
oss sine gode og varme stråler og derfor er det bare flott å være utendørs. 
De svært aktive i RHF prøver likevel å "holde koken" -og derfor har vi fortsatt 
høy aktivitet på restaureringsarbeidet. 
 
Fra "hønsahuset" som den godeste Emst Arve liker å kalle vårt tilholdsted, på torsdags-
kveldene, der er vi fortsatt å finne en stund framover. Nedstrandsbussen/L-9500 var på 
besøk i "hønsahuset" her i vinter. Den hadde et akutt behov for å komme innendørs. I 
tillegg til å få byttet topp-pakninger, foringer samt to stempler, (Derfor en stor takk til 
Fritz for godt arbeid og med noe ass. fra Ame) 
Videre måtte bagasjeromsdørken byttes ut, den var pill råtten etter langvarig vannska-
de, dernest benyttet vi muligheten til noe oppfiffing av interiøret, seter, rygger, vindus-
lister etc. L-9500 er nå registrert, teknisk kontrollert og selvsagt forsikret. Den har sik-
kert også gjennomført sin lengste tur overhode, nemlig: 170 mil t/r Orkanger og da vet 
alle at vi snakker om landsmøtet og veteranbussutstillingen 2002  
 
Om turen med denne bussen kan vi vel si: at det stort sett gikk greit. Der opp-
sto noen forsinkelser underveis, - fordi vi måtte ta livet med ro p.g.a. litt for høy tempe-
ratur på kjølevannet og ditto stopp for påfylling av vann. I ettertid burde vi som daglig 
er oppe i buss, innsett at der skulle vært avsatt mer tid til gjennomgang av andre ting, 
som bl.a. kjølesystemet, - altså radiatoren. 
Nok om det då, me hadde jafall ein jyssla kjekke tur. 
 
 Ellers går arbeidet med Chevroleten sin gang, framover. og undertegnede fortset-
ter 'interiør-renoveringen" på "9" (H&F-bussen) og med Nedstrandsbussen i tankene, så 
bør vi gå nøye tilverks også på det tekniske, har noen lyst på noe slikt arbeid ?? 
 
Med dette ønsker jeg alle våre medlemmer en riktig fin sommer og selvsagt velkom-
men tilbake til RHFs aktiviteter på høsten.  

	
����
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Styremøte 27.04.02  avholdt på S O T på Revheim 
 
Tilstede: Sigmund Sande; Johnny Bergly; Petter Eiane; Olav Svandal og Svein Stue-
land. 
Meldt forfall: Liv Mari K. Hanssen 
 
 
Petter gikk gjennom vår økonomiske beholdning, som kunne vært bedre. 
Alle dagens regninger er betalt og forhåpentligvis bedrer det seg når vi får kontingentre-
fusjon, men vi har fremdeles dårlig råd. 
Nesten alle inntektene våre kommer fra ”tagger-vask”- altså dugnad. Denne 
”taggervaskinga” blir det nok mindre av etter hvert, fordi SOT vil montere kamera i 
bussene sine.  Dermed må vi finne på andre inntektskilder. 
 
På Jærdagen 26.05.02 (søndag) stiller vi med Whiten og ”Gamla”.  Vi får i tillegg håpe 
at den nye fototavla vår kan være med. 
I 2002 er kjøretøyhobbyen 50 år. Vi søkte LMK om økonomisk støtte til arrangement i 
Haugesund 21 og 22 juni men fikk avslag, dette medfører at disse arrangementene blir 
gjennomført uten økonomisk tilskudd. L 9500 Nedstrandsbussen er selvskreven deltaker 
begge dagene. 
 
På Landsmøtet i Orkanger blir det L 9500 Nedstrandsbussen som blir vår representant.  
 
 
Vi har fått tilbud om å overta en Mercedes Benz-62, bygget på Repstad, levert til Over-
land og senere solgt til Olav Skretting A/S på Varhaug-turbil og skolekjøring. 
Bussen er hel og tett; ligner litt på L 9500 men med overlysvinduer og en annen grill/
front. 
På Haugalandet/Haugesund står en Volvo 72? Med typisk Arna front. 
Opprinnelig en FOM-buss, senere kjøpt til Haugesund for skole/opplæring v/ Knutsen  
sjåførskole (senere Haugaland Trafikkopplæring?), en avd. i HB. 
Volvoen er nå pensjonist. 
 
En Scania-Vabis fra tidlig på 50-tallet, reg. første gang i Sveio, neste gang for Bjoa Tur-
bil og senere som ”handelsmannsbuss” i Tysvær. Bussen er bygget i Vats v/K.Sannes 
Karosserifabrikk. Denne bussen er det veldig mye å arbeide med, de to andre er det ikke 
fult så mye å gjøre med ,men har vi tid og anledning til nye prosjekter?  Hva med 
plass???? 
 
Vi håper også å få inn nok annonser til vår lokalblad, slik at dette gir et lite overskudd. 
Hva med en utfordring til medlemmene? Kanskje det blir en liten overraskelse til den 
som selger flest annonser? Her kan en ta kontakt med vår redaktør, eller sekretær for 
priser og nærmere informasjon om dette. 
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velig dag, til tross solen 
som uteble. 
 
Det kan også nevnes at når 
Rolf skulle kjøre om bord 
Tau-ferga, stod kapteinen 
og maskinisten på ferge-
lemmen og haiket. De fikk 
sitte på ved ombordkjø-
ringen, og Rolf fikk 
”honnørbillett” for bussen. 
Virkelig sporty gjort av 
fergemannskapet! 

Bildet over viser Peterbilten på med boblebadene på utstillingsplassen. Bildet under viser litt av 
miljøet i førerhytta. 

Tekst og foto: Tore Jan Ø. Hanssen 
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Tysvær 20. April 2002 

Turen startet fra busster-
minalen i Stavanger for de 
av oss som kom fra sør-
fylket. Kystbussen hadde 
avgang kl 09.55.  Mens vi 
stod der kom en ekstra-
buss og stilte seg opp, det 
viste seg at denne var 
kommet fra Haugesund 
med en gruppe reisende og 

endes på Høie. Vi var og 
så på det som en gang 
hadde vært garasjene til 
Høie-ruten. Denne gara-
sjen står fremdeles, om 
enn i en litt fornyet utga-
ve. Olav hadde vært tidlig 
oppe og  merket garasjen 
med den korrekte logoen. 
Vi lurte på når han hadde 

skulle returnere tilbake 
tom. Det kunne vi jo ikke 
la skje, så vi fikk holde 
sjåføren med selskap. Det 
ble en fin tur, vi (Svein) 
fikk til og med vervet sjå-
føren, Anne Marie Top-
nes, som medlem i fore-
ningen.   
 
På Frakkagjerdet ble vi 
hentet av en gammel buss 
fra Haugesund. Denne tok 
oss med på en tur helt til 

vært oppe om morgenen, 
men det fikk vi ikke noe 
svar på????? 
 
Ved garasjen ble det en 
stopp for fotografering og 
en prat. Det var møtt opp 
et par av de gamle sjåføre-
ne til Høie-ruta. På turen 
tilbake stanset vi for en 
liten fotosafari, det stod en 
bussbakende oppi skogen. 
Denne var godt overgrodd 
med grønne vekster .Det 

På tur fra Stavanger til Tysvær. Vi ser Egil, Svein, Michael, 
Tore Jan, Sigmund og Erik. Liv Mari står bak kameraet. 

var for øvrig bare skallet 
som stod der , alt annet 
var den blitt ”ribbet” for. 
 
På skolen var det nok en 
attraksjon som ventet oss, 
der stod en buss fra Karm-
øy-ruta. Denne er blitt tatt 
vare på i forbindelse med 
at selskapet i 2000 fylte 75 
år.  Det er samlet inn en 
del bilder fra selskapets 
historie, disse er forstørret 
og blir ved anledninger 
hengt opp i bussen. Bus-
sen eies nå av NSB  på 
Karmøy. Rolf Fjell er den 
som holder sin beskytten-
de hånd over denne bus-
sen. Han hadde lært mye 
om selskapet når han holdt 
på med bildeinnsamling-
en. 
 
Inne på skolen ble det ser-
vert kaffe og påsmurte 
rundstykker. Det var eldre 
sjåfører fra Høie-ruta som 
kunne fortelle om gamle 
dager, samt Olav kunne 
fortelle oss masse fra Hau-
galandet.. Ellers var det 
lagt ut en masse bilder fra 
Haugalandet til stor glede 
for oss alle. En stor TAKK 
til de som hadde laget det 
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til. I tillegg til god mat ble 
det tid til å få seg en hyg-
gelig prat med de andre 
som var med på turen. 
Olav hadde også fått noen 
gevinster som han solgte 
lodder på . Gevinstene ble 
fordelt litt på nordfylket 
og noen litt lengre sør.   
 
Riktig hyggelig var det at 
så mange fra Haugesund 
ble med på turen. Fra Sta-
vanger var vi 7 stykker 
som reiste. Vi hadde håpet 
at noen flere ville finne 
det interessant å være 
med , kanskje neste 
gang…??  
 
Turen tilbake til Stavanger 
gikk også bra det ble snak-
ket buss og opplevelser 
over en lav skog(buss). 
Vi var tilbake i Stavanger 

Bildet over: På Frakkagjerdet ble vi hentet med en buss fra 
1980. Denne går som skolerute for Haugaland Buss, og er for 
øvrig flåtens eldste. 
 
 
Bildet under: Den gamle garasjen på Høye (utvidet i senere tid) 
med to av nyanskaffelsene til Haugaland Buss. Logoen til Høie-
Ruta hadde Olav lagt til og hengt opp i anledningen. 
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medlemsbladet vårt, gjør 
at vi lettere får formidlet 
disse arrangementene. 
 
Jærdagene ble for øvrig 
avsluttet før fotballkam-
pen som startet klokken 
18:00, og vi hadde en tri-

Lillehammer i forbindelse 
med boblebadutstilling. 
Dette ble fraktet på ikke 
mindre enn en Peterbilt! 
Som tidligere langtrans-
portsjåfør var jeg selvføl-
gelig ikke sen om å bli 
med bort for å ta en titt. 
Det gjør noe med en å sitte 
bak rattet i en slik doning. 
Bilen var 4,38 meter høy, 
semien 19 meter lang(!), 
trekkvogna var vel 8 meter 
med en aksleavstand på 
gode 5 meter. Egenvekta 
på trekkeren var 9.1 tonn. 
 
Det var også mulighet for 
å bli med på helikoptertur. 
Undertegnede var med på 
første turen og sikret seg 
noen flyfoto over messe-
området og Bryne.  
 

Med en rekke andre utstil-
lere samt to tivoli, var det 
absolutt noe for en hver 
smak. Litt leit at ikke flere 
av våre medlemmer kom 
innom. Det er alltid hyg-
gelig å treffes på slike ar-
rangementer, men vi håper 
at terminlisten vi har bak i 

Fra standen med White’n og ”Ola Buss”. 

Fortsetter neste side... 
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Vi representerte Jærdage-
ne på søndagen med den 
etter hvert noe omtalte 
White Super Power til 
Ernst Arve og Karl Ingve, 
og ”Ola Buss”; Dodgen til 
Rolf Sæbø. Denne bussen 
er identisk Ola Østerhus` 
første buss fra 1933, en 
Republic. Den svært neve-
dyktige sjåføren (Rolf 
Sæbø) hos Østerhus Bilru-
ter bygget denne bussen 
etter fotografi av den ori-
ginale bussen Ola kjøpte i 
1933! Dette arbeidet tok to 
år, og ble gjort i garasjen, 
hjemme på gården. På 
standen over oss var Haga 
representer med en av sine 
nye turbusser samt en Vol-
vo snutebuss fra 1936. 
Med Vegvesenet som had-
de stand ved siden av 

Vi registrerte at mange 
spaserte langs ”ruta” og 
oppdaget tilfeldig at det 
stod noen gamle busser litt 
tilbaketrekt. De fattet in-
teresse for dette og tok 
turen innom.  Svein var 
selvfølgelig på plass på sin 
”ververunde”, og etter hva 
jeg erfarte, ble det nytt 
medlem også her! 
Den etterlengtede utstil-
lingstavlen som vi så 
lenge har ventet på, ble 
overrakt på lørdagen, og 
denne fanget stor interesse 
blant de besøkende. Et 
flott arbeid! 
 
Mens vi satt med litt kaffe, 
kom der en trivelig trøn-
derkar innom. Etter hvert 
som jeg pratet med ham, 
nevnte han at han kom fra 

Haga, var vi absolutt i 
godt selskap. Disse viste 
svært stor interesse for 
bussene våre. En liten tek-
nisk inspeksjon måtte også 
til, men det ble ikke funnet 
noe feil. 
 
Helgen startet med noe 
dårlig vær, men på sønda-
gen var det lettskyet og 
oppholdsvær. Med litt 
vind og en herlig tempera-
tur var det absolutt ingen 
ting å klage på. Standen 
vår var plassert noe i 
”bakevja”, men til tross 
for dette hadde vi jevnt sig 
av folk som kom innom. 
Vi kunne selvfølgelig hatt 
standen på et mer sentralt 
sted, men vi fikk til gjen-
gjeld god tid til å snakke 
med de som kom innom. 
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med Kystbussen ca kl 
1800 . 
 
TUSEN TAKK TIL ILD-
SJELENE I HAUGE-
SUND FOR EN KJEM-
PEFLOTT TUR !!! 
 

På Høie skole var det dekket til kaffekos. Olav hadde en fin 
presentasjon av Høie-Ruta, og det var også noen av de gamle 
sjåførene til stede. 

Olav holder et interessant foredrag om Høie-Ruta. 

Tekst: Liv Mari K. Hanssen 
Foto: Tore Jan Ø. Hanssen 
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opp av møringene. 
 
Vi fikk et fantastisk flott 
sommersvær og en fin tur. 
Vi fikk underveis kontakt 
med Svein og Olav, og det 
klaffet slik at vi ville møte 
dem, sammen med mange 
andre busser på vei til 
treff, på Oppdal. Noen få 
kilometer før Oppdal, fikk 
vi en punktering; høyre 
fremhjul eksploderte! Tor 
Sindre, med mange års 
erfaring som buss-sjåfør, 
holdt hodet kaldt og gjor-
de alt riktig. Han fikk 

Vi representerte med Ned-
strandsruta i år. Etter fan-
tastisk innsats fra mekani-
ker Fritz, Olav, Svein og 
sønnen til Svein som er 
elektriker, ble bussen i 
siste liten klar til turen. 
Det ble midlertidig litt 
småproblemer med tette 
filtre som måtte skiftes 
underveis, og termostaten 
som sluttet å virke så bus-
sen trengte en god del 
pauser for å kjøles ned. 
Men, hva gjør vel det med 
to drevne og dyktige sjåfø-
rer som er på tur med godt 

humør? 
 
Reisefølget fra Rogaland 
var Svein, Borghild, Olav, 
Torhild, Ernst Arve, Liv 
Mari og Tore Jan. 
P.g.a. jobbsituasjon for 
noen av oss, reiste vi litt 
fordelt; Svein og Olav 
med følge kjørte Ned-
strandsruta. Liv Mari og 
Tore Jan fløy til Ålesund 
på onsdagen, og haiket 
torsdag videre med mø-
reavdelingen. Ernst Arve 
kom med fly til Molde 
torsdag, og ble plukket 

Landsmøtet på Orkanger 2002 

Fra utstillingsplassen, Orkanger 2002. 

Tekst og foto: Tore Jan Ø. Hanssen 
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på Repstad midt på 50-
tallet. De e’ innleide av et 
av de andre selskabene for 
å svella onna siddisane si 
trang te’ å gå på ski, spisa 
ein appelsin å drikke ka-
kao. Vidare bortøve står 
Sirdalsbussane og Høle-
bussane. Te’ høyre, nere i 
Pedersgadå, ein einslige 
Hølebuss. Samtlige busser 
e’ bygd hos Repstad, med 
forbehold om ein eller to 
fra O.C. Axelsen. 
 
De’ ekje skituren, blaude 
bein, appelsin og kakao eg 
huske best, men bussturen 
og spennigå før avreise 
om kafforein buss eg sko 
reise i. At karosseriet hette 
Repstad vist’ikkje eg, men 
eg kjende de igjen på ei 

 

Sirdal og Gyland Bilruter 
Tananger Bilselskap 
(godsrute) 
 
Dette stykket ble skrevet i 

Rutebil nr. 16, 1991 av 
den gang redaktør Ove H. 

Espenæs. 

spesielle lokt frå setetrek-
kå. Om de’ va’ Volvo, 
Scania Vabis eller Merce-
des blei avgjort på motor-
duren. 
 
Jo, eg hadde auer å se 
med, men de stadfesta 
bare kor mange dører og 
loftevinduer de forskjelli-
ge bussene hadde. Någe 
registreringsnommer fant 
ikkje auene mine. 
 
 
Stavanger Rutebilstasjon 
AL, Nytorget 
Telefon: 25868, ble trafik-
kert av: 
Bjerkreim Bilselskap 
Dale-Ruten 
Sverre Haga’s Bilruter 
Høle og Forsand Billag 
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Nytorjå, ca. 1959 

Stavanger og Nytorjå ein 
påske på slutten av 50-
årå. Bussar fra Tananger 
Bilselskap, Høle og For-
sand Billag og Sirdal og 
Gyland Bilruter står klare 
for avgang te Giljastølen 
Madland og Sirdal. Tak-
grindå måtte tas i brug for 
å få med adle de grå rygg-
sekkene og treskiå. De to 
nermaste bussane e’ inn-
leide Tananger-bussar og 
e’ ikkje utstyrt med tak-
grind. Sko’ bare mangla, 

når de te vanlig gikk i tra-
fikk mydlå Stavanger og 
Tananger. 

Foto: Harald Sivertsen 
 
 
Nytorjå va’ for meg opp-
vokst i Øvre Strandgadå 
der dår alri gjekk någen 
buss, et sant elderado. Bil-
det e’ tatt ca. 1959, litt for 
tidlig te’ at eg på fira år 
konne reisa på påsketur, 
men det vekke aligavel 
minner. Eg hadde alltid 

ein personlig kamp om å 
få plassen heilt framme i 
bussen, som regel va ein 
Volvo fra Høle og Forsand 
Billag. Gronnen te’ de’ 
va’; at de kjørte te’ Gil-
jastølen, Hagabussen te’ 
Madland og Sirdalsbussen 
selvfølgelig; te’ Sirdal. 

Eg å bror min reiste bare 
te’ Giljastølen. På bildet 
står næraste to Tananger-
busser, L-15651 og L-
15652, Scania Vabis bygd  

9 

stoppet bussen kontrollert, 
og fikk den inn på en 
busslomme. En stor hon-
nør til ham !!! 
 
Heldigvis hadde de med 
ekstra hjul med jekk og 
det hele, så vi fikk snart 
byttet hjul. Vi kom etter 
hvert frem til Oppdal, og 
her møtte vi Svein og 
Olav med følge, samt bus-
ser fra flere andre avde-
linger, så det var litt av et 
syn på parkeringen utenfor 
Oppdalsporten som spise-
stedet heter !! 
 
Resten av turen frem til 

kjøring, og Olav fikk æren 
av å kjøre Nedstrandsbus-
sen.  Det var masse folk 
som hadde møtt opp langs 
hele ruta og vinket til oss, 
så dette var bare herlig og 
være med på. Etter en god 
kaffepause underveis, re-
turnerte vi til utstillings-
plassen. Kvelden ble av-
sluttet med en god treret-
ters middag på kommune-
huset i Orkdal. 
 
Hjemturen startet søndag 
morgen. Det ble som turen 
opp, Ernst Arve, Tore Jan 
og Liv Mari haiket med 
sunnmøringene tilbake til 
Molde/Ålesund for å ta 
fly, mens Svein, Olav, 
Torhild og Borghild reiste 
med Nedstrandsbussen. 
 
Detaljer fra landsmøtet 
ellers, kan vi lese mer om 
i Rutebil. 
 
Det ble dessverre ingen 
premie på oss i år, men vi 
hadde både en kjempe fin 
tur, og et flott opphold!  
 
 
 
Turen ble sponset av 
ESSO. 

sønn hadde tatt turen til 
Orkanger som en ferie, og 
møtte oss på utstillings-
plassen. Dette var en hyg-
gelig overraskelse!  
Etter innsjekking av bus-
ser og folk, gikk resten av 
kvelden til å vandre litt 
rundt på utstillingsplassen, 
treffe igjen gamle kjente, 
samt hilse på nye, og en 
del av oss møttes etter 
hvert i baren på hotellet. 
 
Fredag var det åpning av 
landsmøtet, og med et fan-
tastisk vær, var det en fryd 
å vandre rundt på utstil-
lingsplassen. Årets utflukt, 

Olav kjører stolt i kortesjen, smiler og hilser vennlig til de 
fremmøtte langs ruta... 

Orkanger gikk smertefritt, 
og vi meldte vår ankomst 
like før klokken 19:00. 
Dette var en virkelig kose-
tur, uten jag og mas, og 
med en masse pauser un-
derveis. Helt topp!! 
Kjell Tjessem og hans 

ble en tur med Thamsba-
nen, og med besøk i 
”Gammelgruva”. Med me-
get dyktige guider, var 
dette en innholdsrik og 
flott tur. 
 
Også i år ble det kortesje-
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Noen bilder fra Orkangerturen ... 

19 

 

Chevroleten begynner å ta form. Målet for denne bussen er å få den klar til landsmøtet 2004 som 
avholdes i Haugesund... 

Aktivitetene på hønsehuset er for tiden konsentrert om Chevroleten. Landsmøtet i 2004 
skal avholdes i Haugesund, da har byen 150– års jubileum! Vårt medlem, Sigmund San-
de, kjørte søsterbussen til denne Chevroleten i sin tid, så dette hadde vært spesielt artig 
for ham og oppleve turen bak rattet til Haugesund.  
 
Ellers har vi kaffetid rundt klokken 18:30-19:00. Noen av våre medlemmer har allerede 
kommet innom, og det synes vi er kjempekoselig, og: Det er plass til flere; masse kaffe 
har vi også å by på! 
 
På hønsehuset ellers står det buss fra Høle og Forsand Billag som Svein jobber med. Vi 
har også en buss fra Sørbøruta. Gulvet i denne er tatt ut, men foreløpig har vi ikke hatt 
tid til å få gjort noe mer med den. Kanskje det finnes flere ildsjeler der ute som er litt 
fingernemme, og som har litt tid? 
 
”Hønsegjengen” 
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trafikk og drosjekjøring 
samtidig. Hermann fort-
satte å kjøre drosje frem til 
han var over 70 år. Da 
hadde han kjørt på samme 
førerkort som han fikk i 
1915. 
 
Reidar Ljung overtok sty-
ringen i 1979, og drev 
frem til Lungs Rutebiler 
ble sammenslått med Sul-
dal Billag i 1993. Reidar 
Ljung er en av foreningens 
tidlige medlemmer, og har 
vist sitt ansvar ved å ta 
vare på bl.a. en praktfull 
Scania Vabis 1951- mo-
dell, 4 sylindret B41 med 
karosseri fra Sannes. Han 
har også en fantastisk 
samling  av motorsykler 
og personbiler. 

L-15554, 1951 modell Scania Vabis B41. Bussen 
har kjørt over 1 million kilometer, og stod ferdig 
restaurert i 1998 hos Reidar Ljung i Sauda etter 
5-6 års arbeid.  (Bildet under) 

11 

Øverste bildet til venstre: Bussen vi haiket med fra Ålesund har punktert. Stor dyktighet fra sjåfør 
Tore Sindre Grønningsæther gjorde at vi stoppet på veien! Nederste bilde til venstre: Vi er på tur 
i kortesje med Nedstrandsbussen. Bildet over: Kaffepause på Orkanger Travbane. Bildet under: 
Fra Thamsbanen. 
 
Foto: Tore Jan Ø. Hanssen 
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Rutebilens inntog 
 
Det var rundt 1900 de aller 
første oppstart av rutebiltra-
fikk ble gjort her i landet. Det 
ble kjøpt to dampdrevne au-
tomobiler fra England til 
Kristiania, som var fyrte med 
petroleum, som ble brukt til 
persontrafikk mellom bysen-
teret og Grefsen. Dette ble et 
kortvarig tiltak. Det ble også 
gjort prøvetur mellom Otta 
og Åndalsnes i 1901, og and-
re oppstart i 1902 som ikke 
kom lengre enn til planstadi-
et. 
 
20. november 1907 fikk 
J o h a n  O .  A a r ø e 
”Tilladelse til at kjøre 
med Motorvogn til Beford-
ring af Passagerer fra 
Molde til Battenfjordsø-
ren”, og den første rutetur 
gikk den 12. mai 1908. Til 
denne ruten ble det brukt 
en 7-seters Unic, som nå 
tilhører Romsdalskmuseet 
i Molde. 
 
Som vi leste i forrige utga-
ve av Rutebussen ble det 
startet Rutebiltrafikk i Sta-
vanger      6. juni 1908, så 
Rogaland ligger helt klart i 
tet med oppstart av rute-
biltrafikk. 
 
I dag er det den største 
selvfølge med personbil, 
buss, lastebil …, men 
hvordan var det de første 
årene med denne form for 
trafikk? 
 

sel på vegen fra bilens 
barndomstid i landet, kan 
det nevnes at Vegdirekto-
ratet hadde tatt med ved-
tekter om dette også: 
”Naar Kjørende, Ridene 
eller Husdyr af nogen art 
mødes eller skal passeres, 
skal Føreren i Tide signa-
lisere. Viser Dyrene Tegn 
til Skræk, eller hvis de mø-
dende dersom gjør Tegn, 
varsler med Raab eller 
lignende, skal Farten sak-
nes og eventuelt Vognen – 
ligesom efter Omstæn-
dighederne ogsaa Maski-
nen – helt stanses, indtil 
de Veifarende er kommet i 
betryggende Afstand”. 
 
Amtsingeniøren var mer 
tilbakeholden overfor biler 
på vegene i Rogaland enn 
amtmannen var. Amt-
singeniøren holdt frem: 
”Det maa antages sand-
synlig at Bruk af Automo-
biler i Fremtiden vil kunne 
faa adskillig Betydning, 
hvorfor man til en vis 
Grad bør stille sig velvil-
lig, men paa den anden 
Side kan det neppe næg-
tes, at der ogsaa er særde-
les store Ulemper forbin-
det med Bruken særlig 
under saadanne Forhold 
som her i Amtet, hvor Bru-
ken ialfald endu i nogen 
Tid vil bli mget sjelden. 
Det kan nemlig ikke betvi-
les, at mange Heste vil bli 
skræmt, saaledes at der 
kan opstaa Ulykker. 

Amtstinget drøftet i 1908 
”Vedtægter for Benyttelse 
af Motorvogn paa offentli-
ge Veie inden Amtet”. 
Amtmannen peket på at 
det også i Rogaland 
”begynder at blive 
Spørsmaal om Anvendelse 
af Motorvogn”, slik at en 
måtte få regler å forholde 
seg til. 
 
Her finn en m.a. at Vegdi-
rektoratet satte største 
lengde på motorvogn til 
4,70 meter, og største 
bredde til 1,85 meter. 
Høgste fart var satt til 30 
km/t for vogner inntil 
1250 kg, og lavere fart jo 
tyngre de var. Amtstinget 
gjorde avvik fra Vegdirek-
toratet med at en holdt på 
en høyest fart på 20 km/t. 
Hjulringene skulle være 
”flade og glatte” og ta i 
vegen med minst 8 cm, 
men  hjulringene var av 
”Gummi eller lignende 
Materiale”, trengte de 
ikke å være ”flade eller 
glatte”.  Det kan nevnes at 
i dag kan et vogntog uten 
dispensasjoner, ha en 
bredde på 2,50 m, lengde 
på 18,75 m og en totalvekt 
på 50 tonn. Høyeste tillat-
te hastighet er 80 km/t. 
 
Skepsis overfor automo-
bilen 
Når en er kjent med den 
skepsis som gjorde seg 
gjeldene overfor bilen 
med hensyn til annen ferd-

17 Forts. neste side ... 

Ropeid. Denne gullkante-
de trafikken fikk Ljung 
hånd om etter oppdrag fra 
HSD. 
Ljung hadde også kjøring 
til skisportstedene Svandal 
og Breiborg. Det var først 
fjordbåtene som kom full-
lastet i helgene med tilrei-
sende, senere kom det en 
armada av lystbåter som 
har skat trafikkgrunnlaget. 
 
Ljung fikk etter hvert kon-
sesjon på all kjøring i Sau-
da kommune. Dette inne-
bar foruten hovedrutene 
også skolekjøring og et 
omfattende nett av ar-
beidsruter til smelteverket. 
Ljung kastet seg også over 
på turbilmarkedet. Han 
anskaffet seg bl.a. en Sca-
nia Classic som har kjørt 
for turoperatøren Sør-Vest 
reiser, eiet av flere rutebil-
selskap i Rogaland 
 
Hermann drev selskapet 
frem til 1947, da sønnene 
Rolf og Kåre overtok sty-
ringen. Hermann måtte 
slutte av, da det i 1947 
kom en ny lov som forbød 
ham å drive både rutebil-

mer Chevrolet, Ford og en 
Reo før de nyutviklede 
chassiser til Scania Vabis 
overtok.  
 
Hermann var en av de sto-
re pionèrer i en vestlands-
bygds transportmessige 
utvikling. Det er ingen 
grunn til å peke på de helt 
spesielle forhold man fin-
ner på et industristed som 
Sauda. Hovedruten for 
Ljung, var i starten, for-
uten Sauda- Hellands-
bygd, Sauda- Saudasjøen. 
Ved åpning av veien mel-
lom Sauda og Ropeid i 
1931, ”Dollarveien”, var 

det Haugesund- Sunnhord-
land- Ryfylke Billag, et 
datterselskap av HSD, 
som fikk konsesjon på bil-
rute mellom Haugesund – 
Sauda. Om vinteren, når 
Saudafjorden frøs til, måt-
te passasjerene til og fra 
Sauda fraktes med båt fra 
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Ljungs Rutebiler, Sauda 1925-1993 
Tekst: Tore Jan Ø. Hanssen 
Foto utlånt av Olav Svandal 

Hermann Ljung (1881-
1961), flyttet fra Ørebro 
(Sverige) til Kristiania 
(Oslo) i 1907. Kameratene 
hans sa a t  d isse 
”nordbaggarna kommer 
att drepa dig”. Rittmester 
Svartling, som Hermann 
jobbet hos som kusk, var 
mildt sagt rasende over at 
Hermann ville forlate ham 
og Sverige for å flytte til 
Norge av alle steder. Her-
mann begynte som privat-
kusk hos Hoffstallmester, 
Georg Sverdrup, og Hoff-
sjef Hermann Løvenskjold. 

port økte i takt med utbyg-
gingen av Saudafallene, 
og i 1925 søkte han om 
konsesjon for å kjøre i rute 
mellom Sauda og Hel-
landsbygd. I samme år 
kjøpte han en Star Ameri-
can og en Buick. Passasje-
rene satt på harde treben-
ker langs etter bussen. I 
midten av bussen var det 
god plass til sekker, kas-
ser, byggemateriale og 
sauer. Videre kjøpte han 
Chevrolet, Studebaker og 
Diamond T frem til kri-
gen. Etter krigen ble det 

Der jobbet frem til 1915, 
da han flyttet til Sauda. 
Dette må ha vært litt av en 
overgang å komme fra 
hovedstaden til den vesle 
fjordbygda, Sauda. Det 
var ikke mange husene her 
på denne tiden. Han be-
gynte som kusk og privat-
sjåfør for direktør Sigurd 
Kloumann (Saudafallene).  
 
Hermann så snart behovet 
for transport i Sauda, og i 
1923 kjøpe han en 5-seters 
Dodge som han kjørte som 
drosje. Behovet for trans-

Herman Ljung’s første Checrolet, L 10786 registrert 1929 og avskiltet 1940. 
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Jeg vil derfor, at det vilde 
være meget rimelig, om 
man her i Amtet indskræn-
kede Tilladelsen til at be-
nytte Automobiler til slige, 
der skulde gaa i nogenlun-
de regelmæssig Rute. Slige 
Automobiler vil Hestene 
snart vænne sig til; alle 
som færdes paa Veiene, 
ved da, at man maa være 
belavet paa at møte en 
saadan og indrette sig de-
refter. Dessuten, og maa 
vel siges at være det vig-
tigste: Slige regelmæssige 
Ruter maa antages at være 
til Nytte for distriktet, og 
da faar man finde sig i 
nogle Ulemper. 
Deriomot bør der efter 
min Opfatning ikke gives 
Tilladelse til Lystkjørsel 
med Automobiler, da slig 
Kjørsel vil være til over-
maade stor Ulempe og til 

Selv om hes-
tetransporten 
hadde sin 
sjarm, måtte 
den etter 
hvert vike for 
rutebilen... 

Kilde: NRF’s 50 - års-bok,1986 

bilkjøring bare skulle gis 
”Eiere som agter at late 
Automobilen kjøre i no-
genlunde regelmæssig 
Rute”. Det skulle således 
ikke gis løyve til 
”Lystkjørsel”. 
 
Amtmannen var imot slik 
bastant avgrensning i mu-
ligheten til å kjøre bil, og 
mente ellers at ”der ikke 
finnes Sidestykke dertil i 
hele landet”. 
 
Amtstinget holdt seg like-
vel mer til amtsingeniøren 
enn til amtmannen, noe 
som førte med seg at ved-
teknene i den vedtatte for-
men ikke ble godkjent av 
høyere styresmakter. 

omtrent ingen nytte. Paa 
Jæderveien færdes der 
Hundreder af Heste om 
Dagen. At da en reisende 
Rigmand, som gikk i land 
med sin Automobil i Kris-
tiansand eller Flekkefjord 
og kjørte til Stavanger og 
pludselig kommer susen-
de, uten at nogen aner det, 
vil kunne anrette Ulykke 
blant Kjørerne, hvis Heste 
aldrig har seet en Automo-
bil, er givet. Det staar for 
mig som i høi Grad urime-
lig, at Hundrevis av Kjø-
rende skulde bringes i 
Fare, bare fordi det beha-
gede en Rigmand at tage 
sig en Automobiltur gjen-
nem Amtet. 
 
Ut fra dette ville da amt-
singeniøren anbefale til at 
det i vedteknene ble tatt 
forbehold om at løyve til 
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Under første verdenskrig 
fikk en også i Sør-
Rogaland rutebilsamband 
som var varig tiltak. Som 
den bilruten Johan Vasbø 
begynte med fra Bjerk-
reim til Klungland i 1916, 
siden utvidet både til 
Egersund og til Sandnes-
Stavanger.   
Jørgen Skjæveland fortel-
ler:  
 
”I 1916 kjøpte Johan K. 
Vasbø en lastebil med re-
gistreringsnr. L 20, det 
var den første bilen som 
kom til Bjerkreim. Den 
hadde kompakte gummi-
hjul, en trekkfull kalesje 
og bord på tvers oppå las-
tekarmene til å sitte på… 
Han kjørte mellom Vikeså 
og Klungland jernbanesta-
sjon, en 18 km lang strek-

Pionerene fra Sokndal var 
stolte over sine kjøredo-
ninger fra 1917. Fra 
venstre Urmaker Hansen, 
Sven Aarrestad og Simon 
Frøyland. 

Tidlige bilruter fra Bjerkreim og Sokndal 

ning, og farten var 35 km/t 
når han ga full gass. Bil-
letten kostet 1 krone for 
hele strekningen, og med 
retur 54 øre i tillegg. Når 
han kjørte varer, tok han 
bort setene, og da måtte 
passasjerene ofte sitte 
oppå ullsekker, ostesekker, 
favnved eller kull med 
pressending over.” 
 
Et nytt tiltak, som også var 
varig, fikk en i Sokndal i 
1917, med navnet Sogn-
dals Automobilselskap A/
S, som skulle ”drive auto-
mobilkjøring og dermed i 
forbindelse med staaende 
virksomhet derunder trafi-
kering av ruten Sogndal-
Egersund”.  Det var en 7-
seters Minerva vogner det-
te selskapet tok til, med 
Simon Frøyland og Sven 

Aarrestad som sjåfører.   
 
”Passasjerene satt under 
tak, mens sjåføren satt ute 
i det fri med girstangen på 
utsiden av vognen. Etter 
noen år fikk vognene ny 
kalesje slik at også sjåfø-
ren fikk tak over hodet”, 
forteller Birger Aarrestad, 
som ellers kan opplyse om 
forfoldene den første tiden 
med bilrute mellom Sokn-
dal og Egersund: ”De 
første årene var veien så 
smal at trafikken foregikk 
som enveiskjøring. Når 
rutebilen startet, ble det 
telefonert til lensmannen i 
Egersund som stengte vei-
en for utkjøring derfra. På 
tilbaketuren ble det gjort 
likeså, men nå var veien 
stengt fra Sokndal-siden”. 

Kilde: NRFs 50-årsbok fra  
1986 
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Et lite tilbakeblikk til Flotmyr fra midten av 60 – årene... 

 

Bildet er tatt på midten av 1960-årene. Her står det busser fra Karmøy-ruta 
(NSB), Vats-ruta, Høie-ruta og Skjoldastraumen. 
 
 

Bildet er utlånt av Olav Svandal, Haugesund. 

 


